الواقع الفعلي لكيفية إدارة األزمات لدى مديري اهليئة العامة للرياضة
بدولة بالكويت
 أ.د /عادل حممد عبداملنعم مكى
** مصطفى عيس خليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة ومشكلة البحث:

وتعتبر اإلدارة من العلوم التي تحتل مكانه رفيعة بين الدول المتقدمة وتزداد

أهميتها بزيادة األعمال والحاجات في مجال األنشطة البشرية وأتساعها بما يتطلب تنظيماً
وفهماً دقيقا لهــذه األعمال حيث يمكن إنجازها بأقل جهد وأسرع وقت وأكبر كفاءة

ممكنه)7 :6( .

ويشــير ك ـ مــن أحمددخاطددعلى فهما( م د 6991م) أن اإلدارة شــهدت فــي القــرن

الحــادو والعشــرون تقــدماً علميـاً فــي جميــا مجــا ت الحيــاة عامــه والتر يــة الريا ــية ا ــة
فــارتفا مســتود األداء فــي األنشــطة الريا ــية الم تلفــة بف ــل الد ارســات والبحــوث العلميــة
للو ول إلى المستويات العليا ()12 :3

ويو ح أحمخ اغنيم 4162م) بأن نتيجة لتغير الزمن وتطور اإلدارة الحديثة

أ بحت تهدف إلى النظر دائماً للمستقبل وقبول وادارة التغيير وا نفتاح العالمي
للمعلومات والمشاركة الفعالة اإليجابية وا هتمام بالم لحة العامة والتحديث واإلبتكار،

حيث تطور الفكر اإلدارو المعا ر فأ بح يشمل إدارة الوقت ،اإلدارة بالحب ،إدارة

العقل ،إدارة الفو ى ،اإلدارة المعلوماتية ،اإلدارة بالجودة الشاملة ،اإلدارة المتحررة ،إدارة

األزمات )12 :4(.

ويذكر إسمعفيلاحعمدخ 6991م) أن األزمـات ت تلـب بـال ت ف طبيعتهـا وحجمهـا

وعوامــل تحريكهــا ،أ ــبح التحــدو الكبيــر الــذو يواجــه األف ـراد والمنظمــات والــدول ممــا أدد

إلى لق ال عوبات والمشك ت واحداث اإلنهيـارات فـي القـيم والمعتقـدات والممتلكـات ،لـذا
 أستاذ اإلدارة الريا ية ووكيل كلية التر ية الريا ية للدراسات العليا والبحوث – جامعة أسوان.
** معلم تر ية بدنية بدولة الكويت.
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فــالن مواجهــه األزمــات والــوعي بهــا يعــد أم ـ اًر
والمعنوية)242 :5( .

ــرورياً لتفــادد المزيــد م ـن ال ســائر الماديــة

ويرد أميناالطولم 6991م) أن األزمة تؤدد إلـى لـل يـؤثر ماديـاً علـى النظـام

كله ،وأن المنظمة التي حدث بها هذا ال لل أمام نقطه تحول طيرة وهامـه كمـا تعبـر عـن

موقــب متفجــر وهــى حالــه حرجــه ي ــغا فيهــا عن ــر الوقــت باللحــاح علــى القيــادة وتتعلــق

ب ــأمور م ــيريه بالنس ــبة أله ــداف وكي ــان المجتم ــا ،وتحم ــل ف ــي ثناياه ــا تهدي ــداً للم ــالح
واألهــداف القوميــة تلـ التــي تعمــل مــن أجلهــا المنظمــة ،األمــر الــذو ي ــا القائــد والمنظمــة
بكاملها في مواجهه لحظه حرجه وعليهم التعامل معها حتى

تتفاقم األمور)3:8( .

ويشير أشىف االعجيهم 4112م) أن مفهوم األزمة أ بح من المفاهيم واسعة

اإلنتشار في مجتمعاتنا المعا رة و ار بشكل أو بآ ر يمس كل جوانب الحياة بدءاً من

نتهاء باألزمات الدولية وي تلا لدد البعض مفهوم األزمة ببعض
األزمات الفردية وا ً
المفاهيم األ رد كالكارثة ،الحادثة ،المشكلة ولكن يمكن القول أن هذه المفاهيم قد تكون
سبباً في ظهور األزمة أو مظهر من مظاهرها )8 :7(.
ويرد مخن افبخ االقعخى(6991م) أن إدارة األزمات في المجال الريا ي تعنى
أن على أو هيئه ريا يه أن ترفا كفاءة وقدره نظام

نا الق اررات سواء على مستود

العمل الجماعي أو الفردو للتغلب على مقومات أساليب اإلدارة القديمة التي تعجز عن
مواجهه األحداث والمتغيرات المت حقة والمفاجأة وتعد إدارة األزمات أحد الفروع الحديثة

نسبياً في مجال اإلدارة وتت من العديد من األنشطة على رأسها التنبؤ باألزمات المحتملة
والت طيا للتعامل معها وال روج منها بأقل ال سائر الممكنة )12 :11(.

وب فه عامه تمر أو أزمة ب مسه مراحل رئيسيه واذا فشل مدير األزمة في إدارة

مرحله من هذه المراحل فالن األزمة تتفاقم أحداثها وتتزايد ب وره سريعة جداً ومتشعبة

وهذه المراحل هي:

 المرحلة األولى :وهى إكتشاف إشارات اإلنذار المبكر حيث ترسل األزمة قبل حدوثهاو وقت طويل إشارات تحذيريه مبكرة ومتتالية وما لم يوجد ا هتمام الكافي بهذه اإلشارات
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فمن المحتمل جداً أن تقا األزمة ومن أمثله اإلنذار المبكر الممكن أن تتعرض لها

المنظمات والمؤسسات الم تلفة :

أ -اإشعىاتااإلنذاى االطعىجيةا :سواء التغيرات السياسية والتشريعية واإلجتماعية والثقافية
واإلقت ادية واإلدارية .

ب -إشعىاتااإلنذاىاالخاطهية  :مثل المؤشرات المالية أو بيعة تسويقية أو مؤشرات إداريه،
ونظ اًر ألهمية نظم اإلنذار فالن هنا إجراءات لقياس فاعليه نظم اإلنذار المبكر وتقييم
أدائها بشكل دورو .
 -المىحهة االثعنية :وهى اإلستعداد والوقاية ليس هنا

طريقة لمنا كل األزمات ،ولكن

النظام الوقائي يمكن أن يمنا إمتداد أو إنتشار األزمة لباقي أجزاء المنظمة ،كما أن
ت ميم ال طا وو ا السيناريوهات وتحديد دور كل فرد وقت األزمة يزيد من كفاءة

مواجهه األزمة .

 االمىحهة االثعلثة  :وهى إحتواء األ رار أو الحد منها فى هذه المرحلة ويتم احتواءاآلثار الناتجة عن األزمة وع جها وتهدف هذه المرحلة في المقام األول إلى تقليل

ال سائر ألق ى حد ممكن حيث يتم عزل األزمة لمنعها من اإلنتشار في باقي أجزاء
المؤسسة أو المنظمة .
االمىحهةاالىابعة  :وهى إستعادة النشاط ،يحب أن يتوافر للمؤسسة طا طويلة وق يرةاألجل إلعادة األو اع لما كانت عليه قبل األزمة واستعادة مستويات النشاط ،وهذه
المرحلة تمثل عملية ترميم ما حدث

 االمىحهةاالطعمسة  :وهى التعليم وهى تن ب على استرجاع ودراسة وتحليل األحداثواست

ص الدروس المستفادة من تجر ه المؤسسة أو من تجارب المؤسسات األ رد

وكيفية تحسن القدرات المستقبلية)241 :5( .

ويذكر أشىف االعجيهم(4112م) أن علم إدارة األزمات أ بح من أهم العلوم
ليس لكونه يظهر إدارة األزمة فقا ولكن ألنه يو ح ويفسر كيفيه مواجهتها وادارتها
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وكيفيه التغلب عليها باألدوات العلمية اإلدارية ،حيث يقوم علم إدارة األزمات على تجنب

سلبيات األزمة وا ستفادة من إيجابياتها )8 :7(.

وتعتمد إدارة األزمات الريا ية على الدراسة الواعية للموقب الريا ي والتنبؤ

باألزمات محتمله الوقوع وترتيب بعض ال طوات واألمور الواجبة فور حدوث األزمة حتى

ثم استغ ل الوقت في أتحاذ الق اررات
يمكن تجنب المفاجأة الناتجة من حدوثها ومن َ
ال زمة لحلها (.ا)22 :2
وتعتبر عملية ات اذ الق اررات من حتمية اإلدارة العامة وال ا ة على السواء وهى
تعتبر وظيفة مستقلة من وظائب اإلدارة وانما تعتبر بمثابة الوسيلة أو األداة األساسية
لممارسة جميا وظائب اإلدارة من ت طيا وتنظيم وتوجيه وتنسيق وات ال ورقابة ،وتأتى

عملية ات اذ الق اررات كعملية ديناميكية لتمثل الم مون العام لنشاط اإلدارة على جميا
مستوياتها التنظيمية ذل إنها
المستويات مثله ا في ذل

تكون قا رة على مستود معين وانما تمارس في جميا

مثل العمل التنفيذو الذو ينتشر في كافة أرجاء التنظيم وهى

من المهام األساسية لإلدارة بل هي الركيزة األساسية في العمل اإلدارو،حيث يرد البعض
أن العملية اإلدارية

ت رجا عن كونها عملية ات اذ الق اررات ،فهي عملية متد لة في

جميا وظائب اإلدارة ونشاطاتها فهي نقطة البدء بالنسبة لجميا اإلجراءات وأوجه
النشاطات التي تتم في المنظمة ،ومن ثم أ بحت عملية ات اذ الق اررات هي محدد العملية

اإلدارية أو يمكن القول بأنها قلب اإلدارة (.اا21ا)11:

ويرد جمعلامحمخ 4119م) على أن ات اذ القرار في المجال الريا ي يعتبر قلب

اإلدارة الريا ية والعمود الفقرو لها ،وتعد عملية ات اذ القرار هي المحدد األول لقدرة
المدير على اإلدارة والقيادة باعتبار أن ات اذ القرار هو العملية األساسية التي يتولها

المديرين والرؤساء في كافة أنواع المنظمات والهيئات والتي من شأنها أحداث التغير ،ألن

القرار الرشيد ما هو إ سلسلة من المعاناة والجد المتوا ل ،فقد تستغرق عملية ات اذ
القرار شهو اًر طويلة من الجهد والتفكير الشاق ألن مسئولية ات اذ القرار ليست باألمر

السهل وأحياناً يجب ات اذ القرار في ثوان معدودة )53 :1( .
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ومن

ل عمل الباحث كأ

ائي بنادو القادسية ومن

ل الم حظة المبدئية

و الجراء بعض الزيارات لبعض مديريات الشباب والريا ة بالكويت ومقابله بعض مديرو
اإلدا ارت الم تلفة تبين للباحث محدودية قدرة المديرين في التعرف على األزمات والتعامل
معها وعدم القدرة على ات اذ الق اررات المتعلقة باألزمات في حالة حدوثها وكذل

عدم

است دام األسلوب العلمي في مواجهه هذه الظاهرة األمر الذو يشير إلى وجود أزمات
دا ل بعض مديريات الشباب والريا ة وذل نتيجة سوء أداء بعض المديرين في ات اذ

الق ارر ال ائب في التعامل ما األزمات الريا ية الملموسة ،وسيطرة غير األكفاء على
أكثر مواقا

نا القرار األمر الذو يشير إلى تكرار األزمات ،وكذل

عب مستود

التأهيل المهني واإلدارو للمديرين ،وباء في ات اذ الق اررات نتيجة عدم المعرفة ونقص
المعلومات لدد المديرين األمر الذو يؤدد إلى تفاقم األزمة ،وأي اً في حدود ما أطلا

عليه الباحث من دراسات وبحوث لم يتو ل إلى دراسة تناولت الواقا الفعلي لكيفية إدارة

األزمات لدد مديرو الهيئة العامة للريا ة بدولة بالكويت األمر الذو دفا الباحث إلى
الدرس.
دراسة هذه المشكلة بالفحص و َ

أهميةاالبحثاوالحعجةاإليه:اااا
 -2تعد هذه الدراسة واحده من الدراسات التي تتناول األزمات الريا ية دا ل الهيئة
العامة للريا ة بدولة بالكويت

 -1يمكن ا عتماد على هذه الدراسة في الت طيا اإلدارو والمهني لم تلب اإلدارات
الموجودة الهيئة من

ل ا ستفادة من النتائج التي تسفر عنها هذه الدراسة .

 -3التعرف على ال طورة التي تمثلها األزمات على المنظمات ب فه عامه والهيئات
الريا ية ب فه

ا ة األمر الذو يتطلب دراسة أبعاد وأسباب األزمات

الريا ية للتعرف على مقومات اإلدارة الناجحة لألزمات الريا ية .

ا
ا
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هخفاالبحثا:ا ا

يهدف البحث إلى التعرف على" :الواقا الفعلي لكيفية إدارة األزمات لدد مديرو

الهيئة العامة للريا ة بدولة بالكويت".

تسعؤالتاالبحثا :ا
ا

 -ما الواقا الفعلي لكيفية إدارة األزمات الريا ية لدد مديرو الهيئة العامة للريا ة بدولة

بالكويت؟

مصلهحعتاالبحث:ا ا
األزمة :ا
األزمة الريا ية موقب يحدث لل يؤثر تاثي اًر مادياً ومعنوياً على سير العمليات

الحيوية بالمنظمة ،ويؤدد لو ا غير مستقر يتسم بالتهديد الشديد لألهداف التي تسعى
لتحقيقها ،بجانب المفاجأة في توقيت الحدوث مما يتطلب استجابة فوريه ورد فعل سريا
ت اذ ق ار ارت محدودة ارج إطار العمل المعتاد مما يتيح الفر ة لمواجهتها ويقلل من

الم اطر الناتجة عنها (.ا)33 :26
إخاىةااألزمة:اا ا

هي كيفية التغلب على األزمة أو الكارثة باألساليب العلمية واإلدارية الم تلفة
ومحاولة تجنب سلبياتها وا ستفادة من إيجابياتها)34 :26( .

االزمةا(ماالمجعلاالىيعضما :ا

تعنـي وجـود لـل فـي الهيئـة الريا ـية يــؤثر عليهـا تـأثي اًر ماديـاً ومعنويـاً أو فـي عــدم

تحقيق أهداف محددة إلى الدرجة التي تثير الرأو العام

د الهيئة الريا ية  )14 :61( .ا

الخىاسعتاالسعبقة :ا
 -2د ارسـةافبدخاالم دخعافهدماا سدل " "ا 4112م)  " )62اسـتهدفت إلـي التعـرف علـى
واقـا إدارة بعـض األزمـات اإلداريـة فـي األنديـة الريا ـية بمملكـة البحـرين  ،وأسـت دم

الباحثاالمنهج الوصف  ،وقـد اشـتملت عينـة الد ارسـة علـي ( )71مـن مـديرد ا درات
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باألنديــة الريا ــية بمملكــة البح ـرين ،.قــد تو ــل الباحــث الــي نتــائج اهمهــا لغالبيــة

العظمى من األندية الريا ية بمملكـة البحـرين قـد تعر ـت لـبعض األزمـات سـواء مـن

النـوع اإلدارو أو المـالي أو كليهمـا أن األزمـات اإلداريـة بنوعيهـا قـد أثـرت فـي أع ـاء

مجلس اإلدارة  ،الغالبية العظمـى مـن األنديـة الريا ـية بمملكـة البحـرين غيـر مسـتعدة

إلدارة األزمات و يوجد إلدارتها أو تنظيم معين يتعامل ما األزمات والتدريب عليها.

 -3خىاسددةا"اأشددىفامحمددوخاالعجيهددما"ا 4112م)ا  )1اســتهدفت إلــي التعــرف األزمــات
ا قت ــادية فــي الهيئــات الريا ــية األهليــة  .وأســت دم الباحــث المــنهج الو ــفي ،

اشـتملت عينـة الد ارسـة ( )231مـن أع ـاء مجـالس اإلدارة  ،وقـد تو ـل الباحـث إلـي
نتـائج أهمهـا و ــا نمـوذج مقتــرح لمواجهـة األزمـات ا قت ـادية للهيئــات الريا ـية

األهلية من ـ ل التعـرف علـى أسـباب هـذه األزمـات وو ـا الحلـول المقترحـة للحـدث
من تكرارها

 -4خىاسدةاخىاسدة 4111 Hearit k meshaleم)  )21اسـتهدفت إلـي التعـرف علـى
إدارة األزم ــة ع ــن طري ــق ا عت ــذار للمش ــاركة ف ــي دف ــا ال ــرر . .وأس ــت دم الباح ــث

المنهج الو في  ،اشتملت عينة الدراسة ( )81من المدر ين وقـد تو ـل الباحـث إلـي
نتــائج إلــى أســلوب ا عتــذار يعتبــر ح ـ اســتراتيجيا إلدارة األزمــة ويســتهود أ

الع قات العامة واإلدارة العليا .

ــائي

-5اخىاسةانجالء (تح احمخ (2007م) )42اسـتهدفت إلـي التعـرف علـى نمـوذج مقتـرح
إلدارة أزمات العروض الريا ية ..وأست دم الباحث المـنهج الو ـفي  ،اشـتملت عينـة
الد ارســة عينـة قوامهــا )(20

بيــر مــن بـراء فلســفة التر يــة الريا ــية وعــدد )(80

م ــممي العــروض ) (12مــن مــديرو اإلدارة العامــة للط ئــا(30) ،ع ــو مــن
المنظمـين ألسـبوع شـباب الجامعـات ) (300طالـب وطالبـة المشـاركين فـي العـروض
السابقةوقد تو ل الباحث إلي و ـا نمـوذج مقتـرح إلدارة أزمـات العـروض الريا ـية،
وغياب الت طيا الجيد للبرنامج التنفيذو للعروض الريا ية.

ا
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طلةاواجىاءاتاالبحث :ا

من جاالبحدث :ا
الدراسة.

اســت دم الباحــث المــنهج الو ــفي ( الد ارســات المســحية ) وذل ـ لم ئمتــه لطبيعــة

مجتمعاالبحث :
 مديرو الهيئة العامة للريا ة بدولة بالكويت.فينهاالبحثا :ا
تم ا تيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية وقوامها ( )251من مديرو
الهيئة العامة للريا ة بدولة بالكويت

وسعئلاجمعاالبيعنعتا :ا
استعان الباحث في جما بيانات هذه الدراسة باألدوات التالية:
-6اتحهيلاالمحتوىاوالوثعئق :ا
ة في ا زمات
قام الباحث بتحليل المراجا العلمية والدراسات والبحوث المت
الريا ية (،)11( ،)28 ( ،)27( ،)25( ،)24( ،)23 ( ،)21( ،)22( ،)7( ،)5( ،)1
(.)16(،)15( ،)12
-4االمقعبهةاالشطصية:

قام الباحث بالجراء بعض المقاب ت الش ية ما بعض مديرو المديريات
ومديرو ا دارات الفرعية والمركزية بمديريات الشباب والريا ة ب عيد م ر وكذل ذود
ال برة والرأد فى مجال اإلدارة الريا ية بغرض التعرف على المعلومات والمعارف
المرتبطة بمو وع الدراسة .

-2ااالستبيعن :ا

استمعىةااالستبيعن :ا

بهدف التعرف على الواقا الفعلي لكيفية إدارة األزمات الريا ية لدد مديرو

الهيئة العامة للريا ة بدولة بالكويت  ،وبعد تحديد الهدف قام الباحث بال طوات التالية:
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تحخيخاالمحعوىاالىئيسيةالالستبيعن :ا
ـه والد ارسـات المرتبطـة با زمـات
 قام الباحـث بـا ط ع علـى الم ارجـا العلميـة المتالريا ـ ـ ـ ــية وهـ ـ ـ ــى (( ،)27( ،)25( ،)24( ،)23 ( ،)21( ،)22( ،)7( ،)5 ( ،)1
)16(،)15( ،)12( ،)11( ،)28
 قام الباحث بتحديد محاور استمارة الواقا الفعلي في ورتها المبدئية وتـم عر ـها علـىالس ــادة ال ب ـ ـراء وعـــددهم ( )21ب ـ ـراء مرفـ ــق ( )2به ــدف الو ــول إلـــى مـ ــدد مناســـبة
المحاور وكفايتها ،حيث لجأ الباحث إلى السادة ال براء للتعرف على:
 مدد مناسبة وكفاية المحاور الرئيسية. تعديل أو حذف أو إ افة ما يراه ال بير من محاور رئيسية.وبعــد عــرض ا ســتمارة علــى الســادة ال ب ـراء ،قــام الباحــث بحســاب النســبة المئويــة
ألراء السادة ال براء حول المحاور الرئيسية المناسبة وفقاً للجدول التالي:
جخولا  )6ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاآلىاءاالطبىاءا( امحعوىااستمعىةاالواقعاالفعه ا ا
ل يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويتا
ن= )61ا
ما

6ا

4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا

الت ىاى ا النسبةاالمئوية ا

المحوى ا

9ا
1
1
2
1
1
61
1
5
1
1

أسعليباإخاىةااألزمة ا
أ-اأسهوباال ىوب
ب-اأسهوباالمواج ة
ج-اأسهوباالتععونا
خ-اأسهوبااالحتواء
إستىاتيجيةامواج هااألزمة
إستىاتيجيةاالوقعيةامنااألزمة
سينعىيواالتععملامعااألزمعت
الحهولاالمقتىحةالهحخامنات ىاىااألزمعت
كيفيةااالستفعخةامنااألزمة
أخواتااالتصعلا( ااألزمة

 91ا
11
11
21
11
11
611
11
51
11
11

يت ح من الجدول السابق ( )2أن النسبة المئوية آلراء السادة ال براء حول
المحاور الرئيسية ستمارة الواقا الفعلي لكيفية إدارة األزمات الريا ية دا ل مديريات
الشباب والريا ة ب عيد م ر قد تراوحت ما بين ( ،)%211 :%41ولقد ارت ى

161

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

الباحث نسبة  %71فأكثر من آراء السادة ال براء وعلى ذل
( ،)5 ،4 ،1والبعد الثالث من المحور األول (أسلوب التعاون).

تم حذف المحاور أرقام

إفخاخافبعىاتااالستبيعن :ا
ف ــي ــوء نت ــائج آراء ال بـ ـراء ح ــول المح ــاور المقترح ــة ،ق ــام الباح ــث بد ارس ــة ك ــل
محــور علــى حــده د ارســة تف ــيلية وذل ـ لتحديــد العبــارات ال ا ــة بكــل محــور ،مسترشــداً
ببعض المراجا العلمية والدراسات السابقة ال ا ة باألزمات الريا ية .ا
تم إعداد استمارة ا ستبيان في ورتها المبدئية مرفق ( ،)4ثم عر ها علـى السـادة
ال ب ـراء وذل ـ للتأكــد مــن ـ حية اســتمارة ا ســتبيان كــأداة لجمــا البيانــات والتعــرف علــى
مدد مناسـبة العبـارات المقترحـة بالنسـبة للمحـاور وحـذف أو تعـديل العبـارات غيـر المناسـبة
وأي اً إ افة أية عبارات أ رد مقترحة تكون غير مدرجة با ستمارة.
والجدول ( )1يو ح النسبة المئوية آلراء ال براء حول مناسبة العبارات المقترحة
جخولا  )4ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاآلىاءاالطبىاءا( افبعىاتاالمحوىااألول ا
الستمعىةاالواقعاالفعه ال يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعا ا
ال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويتا ن= )61ا

الىئيس ا

الفىف ا

أسهوباال ىوب ا

أسعليبااخاىةااالزمة ا

العبعىة ا
6ا
4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا
1ا
9ا

%ا
11
11
11
11
11
11
11
11
41

أسهوباالمواج ه ا
العبعىة ا
6ا
4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا
1ا
9ا

%ا
11
11
11
11
11
11
11
11
 11ا

أسهوبااالحتواء ا
العبعىة ا
6ا
4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا
1ا
ا

%ا
11
11
11
11
11
11
11
41

يت ح من الجدول ( )1أن النسبة المئوية آلراء السادة ال براء حول مناسبة العبارات

المقترحــة للمحــور األول ل ســتبيان تراوحــت مــا بــين ( %11إلــى  ،)%81وفــى

ــوء ذل ـ

ارت ى الباحث نسبة موافقة من  %71فأكثر وعلى ذل تم حذف العبـارة ( )8فـي أسـلوب
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ا حتواء ،وتم حذف العبارة ( )1في أسلوب الهروب باإل افة إلـى دمـج العبـارتين ()3 ،1

في أسلوب المواجهة ،والعبارتين ( )4 ،3في أسلوب ا حتواء.
جخولا  )2ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاآلىاءاالطبىاءا ا
( افبعىاتاالمحوىاالثعن اوالمحوىاالثعلثاوالمحوىاالىابعاالستمعىةاالواقعا ا
الفعه ال يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويتا
ن= )61ا
إستىاتيجيةاالوقعيةامنااألزمة ا
العبعىة ا
6ا
4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا
1ا
9ا
21

%ا
71
71
1
41
51
71
81
71
81
81

أخواتااالتصعلا( ااألزمة ا
%ا

العبعىة ا

21
11
11
11
 21ا
11
11
11
 11ا

6ا
4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا
1ا
9ا

كيفيهااالستفعخةامنااالزمة ا

العبعىة ا
6ا
4ا
2ا
2ا
5ا
1ا
1ا
1ا
9ا
 61ا

%ا

11
11
11
11
11
21
11
 21ا
11
91

يت ح من الجدول ( )3أن النسبة المئوية آلراء السادة ال براء حول مناسبة
العبارات المقترحة للمحور الثاني ل ستبيان تراوحت ما بين ( %1إلى  ،)%81وفى وء
ذل ارت ى الباحث نسبة موافقة من  %71فأكثر وعلى ذل تم حذف العبارات
(.)4،5 ،3
ويت ح من الجدول أن النسبة المئوية آلراء السادة ال براء حول مناسبة العبارات
المقترحة للمحور الثالث ل ستبيان تراوحت ما بين ( %41إلى  ،)%81وفى وء ذل
ارت ى الباحث نسبة موافقة من  %71فأكثر وعلى ذل تم حذف العبارتين (.)5 ،2
وكذل يت ح من الجدول أن النسبة المئوية آلراء السادة ال براء حول مناسبة
العبارات المقترحة للمحور الرابا ل ستبيان تراوحت ما بين ( %41إلى  ،)%11وفى
وء ذل ارت ى الباحث نسبة موافقة من  %71فأكثر وعلى ذل تم حذف العبارتين
(.)8 ،6
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المععمالتاالعهميةالالستمعىة :ا
صخقااالستمعىة :ا

است دم الباحث

بهدف التحقق من

دق ا تساق الدا لي لحساب معامل ال دق ل ستبيان وذل

دق استمارة ا ستبيان ،حيث تم تطبيق ا ستبيان على مجموعة

قوامها ( )11فرد من مجتما البحث ومن
التعرف على مدد مناسبة

أو

بهدف

ارج عينة البحث األساسية وذل

ياغة العبارات وتحديد زمن التطبيق ل ستبيان والتعرف على

عوبات إن وجدت ومعالجتها باإل افة إلجراء المعام ت العلمية ل ستمارة

(ال دق  ،الثبات) ،وقد أسفرت نتائج الدراسة ا ستط عية ل ستبيان مناسبته من حيث
ال ياغة واللغة المست دمة ولم تظهر أو تعليقات شفهية أو تحريرية توحي بالغموض،

وتراوح زمن تطبيق ا ستبيان ما بين ( )31:11دقيقة وهو زمن يراه الباحث مناسباً.
جخولا )2
مععمالتااالىتبعطابينافبعىاتاالمحوىااألولاومجموعاالمحوىاالستمعىةاالواقعا ا
الفعه ال يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضة ا
بخولةابعل ويتا ن= )41ا
المحوىا
الىئيس ا

األسعليب ا

أسهوبا
ال ىوب ا

أسعليبااخاىةااالزمةا ا

أسهوبا
المواج ه ا

أسهوبا
االحتواء ا

العبعىات ا
المععلجعت ا
المتوسطا
الحسعب ا
االنحىافا
عا
المعيعى ا
قيمةاىا
المحسوبة ا
المتوسطا
الحسعب ا
االنحىافا
المعيعىعا ا
قيمةاىا
المحسوبة ا
المتوسطا
الحسعب ا
االنحىافا
المعيعىعا ا
قيمةاىا
المحسوبة ا

6ا

4ا

2ا

2ا

5ا

1ا

1ا

1ا

1351 1361 3311 1341 1371 1331 1331
2371 2367 2384 2385 2387 2363 2375
1386 1385 1384 1313 1311 1385 1386
1341 1321 1311 1311 1331 1341 1351 1341
2373 2365 2377 2377 2363 2373 2371 2373
1311 1311 1384 1385 1387 1311 1384 1387
1311 1361 1361 1381 1331 1311
2364 2311 2371 2381 2375 2377
1387 1386 1313 1381 1386 1386

111

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

يت ح من جدول رقم ( )4أن قيمـة ر الجدوليـة عنـد مسـتود  1344 = 1315حيـث

أن مع ــام ت ا رتب ــاط ب ــين عب ــارات المح ــور األول والدرج ــة الكلي ــة ل ــه تراوح ــت م ــا ب ــين

( )1313 ،1384وهى معام ت ارتباط دالة إح ائياً عند مسـتود ( )1315ممـا يشـير إلـى
ا تساق الدا لي للمحور.

جخولا  )5ا
مععمالتااالىتبعطابينافبعىاتاالمحوىاالثعن اوالمحوىاالثعلثاوالمحوىاالىابعااومجموعاالمحعوىا

الستمعىةاالواقعاالفعه ال يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويتا
ن=)41ا ا

المحوى ا

العبعىات ا

6ا

4ا

2ا

2ا

5ا

1ا

1ا

1ا

المتوسطاالحسعب ا

4421

4421

4421

2421

4411

2461

2411

ا

األزمة ا

االنحىافاالمعيعىعا ا

6412

6412

6411

6411

6411

6419

6412

ا

قيمةاىاالمحسوبة ا

1411

1419

1411

1494

1492

 1492ا

1496

ا

أخواتا

المتوسطاالحسعب ا

2461

4411

4411

4421

4421

4421

4491

ا

االتصعلا

االنحىافاالمعيعىعا ا

6419

6419

6415

6411

6411

6412

4411

ا

( ااألزمة ا

قيمةاىاالمحسوبة ا

1411

1496

1419

1411

1411

1415

1496

ا

المتوسطاالحسعب ا

4491

4491

4491

2411

2461

2411

2461

2441

عا
االنحىافاالمعيعى ا

6419

6419

 6411ا

6412

6419

6412

6411

6414

قيمةاىاالمحسوبة ا

1419

1492

1496

1491

1411

1491

1411

1411

إستىاتيجيةا
الوقعيةامنا

كيفيها
االستفعخةا
منااالزمة ا

المععلجعت ا

يت ح من جدول رقم (  )5أن قيمة ر الجدولية عند مستود 1344 = 1315

حيث أن معام ت ا رتباط بين عبارات المحور الثاني والدرجة الكلية له تراوحت ما بين

( )1314 ،1386وهى معام ت ارتباط دالة إح ائياً عند مستود ( )1315مما يشير إلى
ا تساق الدا لي للمحور.

ويت ــح مــن الجــدول أن قيمــة ر الجدوليــة عنــد مســتود  1344 = 1315حيــث أن

معام ت ا رتباط بين عبارات المحـور الثالـث والدرجـة الكليـة لـه تراوحـت مـا بـين (،1385

 )1312وهى معام ت ارتباط دالة إح ائياً عنـد مسـتود ( )1315ممـا يشـير إلـى ا تسـاق

الدا لي للمحور.

111

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

وكذل يت ح من الجدول أن قيمة ر الجدولية عند مستود  1344 = 1315حيث

أن معام ت ا رتباط بين عبارات المحور الرابا والدرجة الكلية له تراوحت ما بين

( )1313 ،1386وهى معام ت ارتباط دالة إح ائياً عند مستود ( )1315مما يشير إلى
ا تساق الدا لي للمحور.

جخولا  )1ا
مععمالتااالىتبعطابينامجموعاكلامحوىاوالمجموعاال ه االستمعىةاالواقعاالفعه ا
ل يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضة ا

بخولةابعل ويتا ن= )41ا
ما

المحوى ا

المتوسطا االنحىافا

قيمةاىا

الحسعب ا المعيعىعا ا المحسوبة ا

2

األول

52311

31312

1311

1

الثاني

21331

22311

1311

تعبعاجخولا  )1ا
مععمالتااالىتبعطابينامجموعاكلامحوىاوالمجموعاال ه االستمعىةا ا
الواقعاالفعه ال يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويتا

ن= )41ا
ما

المحوى ا

المتوسطا االنحىافا

قيمةاىا

الحسعب ا المعيعىعا ا المحسوبة ا

3

الثالث

28341

21381

1318

4

الرابا

14321

23323

1317

يت ح من جدول رقم ( )6قيمة ر الجدولية عند مستود  1344 = 1315حيث

أن معام ت ا رتباط بين مجموع كل محور والدرجة الكلية ل ستمارة تراوحت ما بين

( )1311 : 1317وهى معام ت ارتباط دالة إح ائياً عند مستود ( )1315مما يشير
إلى ا تساق الدا لي ل ستمارة ككل.
ا
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ثبعتااالستمعىة :ا
اســت دم الباحــث طريقــة التطبيــق واعــادة التطبيــق لحســاب معامــل الثبــات ســتمارة

ا س ــتبيان ،وت ــم التطبي ــق عل ــى ع ــدد ( )11ف ــرد م ــن مجتم ــا البح ــث و ــارج عين ــة البح ــث
األساسية ،وذل بفا ل زمنى قدره ( )25يوماً وجدول رقم (  )21يو ح ذل :
جخول  )1ا
مععملااالىتبعطابيناالتلبيقااألولاوالتلبيقاالثعن المحعوىااستمعىةاالواقعاالفعه ا
ل يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضة ا

بخولةابعل ويتا ن= )41ا
التلبيقااألول ا

التلبيقاالثعن ا

ما

عا

ما

عا

31312

51351

17351

1311

28311

1364

1318

1372

1318
1311
1311

ما

المحعوى ا

6ا

المحوىااألول

52311

4ا

المحوىاالثعن ا

21331

22311

2ا

المحوىاالثعلث ا

28341

21381

27311

2ا

المحوىاالىابع ا

14321

23323

11311

22361

1ا

االستمعىةاككل ا

221381

66314

218361

57354

قيمةاى ا

يت ح من جدول رقم (  )7أن قيمة ر الجدولية عند مستود  1344 = 1315حيث

أن معـ ــام ت ا رتبـــاط بـــين التطبيـــق األول والتطبيـ ــق الثـــاني تراوح ــت مـ ــا بـ ــين (: 1318

 )1311وهــى معــام ت ارتبــاط دالــة إح ــائياً عنــد مســتود ( )1315ممــا يشــير إلــى ثبــات

ا ستمارة.

تلبيقااالستبيعن :

بعــد أن تأكــد الباحــث مــن

ــدق وثبــات ا ســتمارة تــم التطبيــق علــى عينــة البحــث

األساســية ف ــي الفتـ ـرة مــن 1128/ 3 /2م ال ــى1128/ 5/ 31م حي ــث تــم تطبي ــق اس ــتمارة
استبيان على عينه البحث وهما كا تى :

 -ا ستمارة ا ولى الواقا الفعلي لكيفية إدارة األزمات الريا ية لدد مديرو الهيئة العامـة

للريا ة بدولة بالكويت.
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 وتـم التطبيـق علـى عـدد ( )251وبعـد ا نتهـاء مـن تطبيـق ا سـتبيان تـم جمعـه وتنظيمـهوتفريغ البيانات إلجراء المعالجات اإلح ائية المناسبة.

5/2االمععلجعتااإلحصعئية :ا
است دم الباحث المعالجات اإلح ائية اآلتية:

 -المتوسا الحسابي.

 ا نحراف المعيارو. معامل ا رتباط. -النسبة المئوية.

فىضاالنتعئجاومنعقشت ع :ا
فىضاالنتعئج :ا

تحقيقاً ألهدف البحث وو و ً لإلجابة على تساؤ ت البحث وفي حدود ما تو ـل

إلي ــه الباح ــث م ــن بيان ــات م ــن ـ ـ ل التحلي ــل اإلح ــائي يح ــاول الباح ــث ع ــرض النت ــائج

وتفسيرها ومناقشتها.

فىضا اومنعقشةانتعئجاالواقعاالفعه ال يفيةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةا
الععمةالهىيعضةابخولةابعل ويت

-6االمحوىااالولاأسعليباإخاىةااالزمةا أسهوباال ىوبا) ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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جخولا  )1ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاالستجعبعتاالعينةا( االمحوىااألولا(ىفم ا
أسهوباال ىوب)االستمعىةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمة ا
لهىيعضةابخولةابعل ويت ن= )659ا
ما
2
1
3
4
5
6
7

ا

العبدددددددددددددددددددددددعىات ا

الخىجةا النسبها
المقخىة ا المئويها ا

فنخاحخوثاأزمةاخاطلاالمنظمةاأقومابإبالغاالمستويعتااإلخاىيةاالعهيعا
(و اًىاوأتععملامعااألزمةا.
أثنعء احخوث ااألزمة اتشكل الجنه امن االععمهين ابعلمنظمة المحعولها
السيلىةافهمااألزمةا.
تطفمامالمحااألزمةاوتخفماسالمهاالموقفاحتماالايستفحلاطلىهعا.
َ
َ
يوجخ اصعوبة ا( امواج ه ااألزمة اخاطل االمنظمة ابسب االقصوى ا( ا
أخاءاالععمهينا
تمثلاالظىوفاالسيعسيةافعئقعًافنخامواج هااألزمةا.
افنخ احخوث ااألزمة اال ااستليع امواج ت ع ابسبب اقهة ااإلمكعنعت اخاطلا
المنظمةا.
يتمات هيفابعضاالموظفيناالمتميزيناخاطلاالمنظمةالمواج هااألزمة.

516

12414

491
511

21421
12411

149
569

96411
15441

219
525

16456
11421

المجموع ا

2511

56416

التىتيب ا
ا
5ا
ا
1ا
2ا
ا
6ا
2ا
ا
1ا
4ا

يتضحامناالجخولاالسعبقا )1اأن النسبة المئوية ستجابات عينة البحث في

المحور األول فرعى (أسلوب الهروب) ستمارة إدارة األزمات الريا ية دا ل مديريات
الشباب والريا ة ب عيد م ر تراوحت ما بين ( ،)%12371 :%37377بينما كانت
النسبة المئوية لمجموع المحور .%52312
ويت ح من الجدول ( )8أن المحور األول فرعى وهو أسهوباال ىوب) أن أعلى
عبارة (" )4يوجد عوبة في مواجهه األزمة دا ل المنظمة بسب الق ور في أداء
العاملين" ،جاءت بدرجه مقدرة ( ،)149و نسبه مئوية ((96411اوكانت هذه العبارة أكثر
إيجابية لدد عينة البحث لما يمثله الق ور في أداء العاملين في عوبة مواجهه األزمات
وذل نتيجة الق ور المهني واإلدارو للعاملين دا ل مديريات الشباب والريا ة ب عيد
م ر.
ويرد الباحث أن بعض المدراء يحاولون تغطية فشلهم في مواجهة األزمات لكي
يتن لوا من المسئولية نتيجة ال وف من الفشل أثناء التعامل ما األزمات ويرجا ذل
نتيجة عدم التأهيل المهني واإلدارو للمدراء.
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بينما ح لت أقل عبارة (" )1أثناء حدوث األزمة تشكل لجنه من العاملين
بالمنظمة لمحاوله السيطرة على األزمة" جاءت بدرجة مقدرة ( ،)117و نسبة مئوية
( )37336وح لت هذه العبارة على درجة أقل لدد عينة البحث ترد أن أثناء حدوث
األزمات ناد اًر ما تشكل لجنة من العاملين والتنسيق فيما بينهم لمواجهة األزمات ومحاوله
السيطرة عليها.
ويرد الباحث أن عدم تشكيل لجان للسيطرة على األزمات يرجا إلى قله
ال حيات الممنوحة للعاملين للتعامل ما األزمات ،وكذل المركزية في اإلدارة التي
تمارسها المستويات العليا دا ل مديريات الشباب والريا ة ب عيد م ر .ا
وتتفق هذه النتائج ما اخىاسة ا"  "Reillyا 6991م)  )41والتي تو لت إلى أن
المديرين يرون أن شركاتهم تستهين باإلعداد ل زمة وأغلبهم أو حوا أنهم يعرفون ما
يكفى عن طا إدارة األزمات لشركاتهم.

المحوىااالول:اأسعليباإخاىةااألزمةا أسهوباالمواج ه) :ا
جخولا  )9ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاالستجعبعتاالعينةا( االمحوىاالثعنما(ىفم ا
أسهوباالمواج ه)االستمعىةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمة ا
لهىيعضةابخولةابعل ويت ن= )659ا
ما
2
1
3
4
5
6
7
8

العبعىات ا
يكون االحىص افهم اسىفه اجمع االمعهومعت اال ع(ية اوالخقيقة ابعألزمة اليس لا
مواج ت ع.
يتماوضعاطلةاشعمهها( اضوءااإلمكعنعتاالمتعحةاوالالزمةالمواج هااألزمة.
تتطذاق اىىاتاسىيعةاوحعسمةاومنعسبةالهسيلىةافهمااألزمةا.
يوجخ اتنسيق امع اطخمعت االمجتمع ا الشىلة ا -االملع(ئ ا– االمستشفيعت ا)....ا
وذلكالمواج هااألزمةا.
ا( امواج هااألزمةايتماإيجعخاجخولاأولويعتايتسمابعلخقةاالفعفهةالمواج هااألزمةا
يتم ااالستععنة ابعلتقنيعت االحخيثة اكعلحعسب اااللم اواالنتىنت اوالطبىات االطعىجيةا
لهتععملامعااألزمعتا.
يمنحاالععمهينابعلمنظمةاحىيةااتطعذاالق اىىاتاالطعصةاكلابمجعلاتطصصها.
أثنعءاحخوثااألزمةايتمماالسيلىةافهماالموقفاوتوجي هاالوج ةاالسهيمةا.

المجموع ا
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الخىجةا النسبها
المقخىة ا المئويها ا
211
562
529

16441
12452
11411

116
491

11461
21421

412
222
519

22411
55414
12412

46315 2154

التىتيب ا
ا
5ا
2ا
4ا
ا
6ا
1ا
1ا
1ا
2ا
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يتضددحامددناالجددخولاالسددعبقا )9اأن النســبة المئويــة ســتجابات عينــة البحــث فــي
المحور الثانى فرعى ( أسلوب المواجهه) سـتمارة إدارة األزمـات الريا ـية دا ـل مـديريات

الش ــباب والريا ــة ب ــعيد م ــر تراوح ــت م ــا ب ــين ( ،)%88328 :%3338بينم ــا كان ــت
النسبة المئوية لمجموع المحور .%46315

ويت ــح م ــن الج ــدول ( )1أن المح ــور الث ــاني فرع ــى وه ــو (أسددددهوباالمواج ددددة)

أن أعل ـ ـ ــى عب ـ ـ ــارة ( )4يوج ـ ـ ــد تنس ـ ـ ــيق م ـ ـ ــا ـ ـ ــدمات المجتم ـ ـ ــا (الش ـ ـ ــرطة  -المط ـ ـ ــاف –

المستشــفيات ).... ،وذل ـ لمواجهــه األزمــة ،وجــاءت بدرجــة مقــدرة ( ،)712و نســبة مئويــة

( )88328وكانت هذه العبـارة أكثـر إيجابيـة لـدد عينـة البحـث حيـث يـرون أنـة بـد أن يـتم
تنسيق كامل ما منظمات المجتما المدني أثناء حدوث األزمات وذل للتغلب علليها ومنا

انتشارها.

بينما ح لت أقل عبارة ( )6يتم ا ستعانة بالتقنيات الحديثة كالحاسب األلى

وا نترنت وال برات ال ارجية للتعامل ما األزمات ،جاءت بدرجة مقدرة ( ،)163و نسبة

مئوية ( )33318وح لت هذه العبارة على درجة أقل لدد عينة البحث ترد أن مديريات
الشباب والريا ة ب عيد م ر ناد اًر ما تست دم التقنيات الحديثة أثناء التعامل ما

األزمات.

ويرد الباحث أن ح ول تل الفقرة على أقل نسبه يرجا إلى قله برة العاملين

بمديريات الشباب والريا ة ب عيد م ر في است دام التقنيات الحديثة وعدم توافرها
بالدرجة المطلوبة وكذل

اعتقاد بعض المدراء أن مواجهه األزمة

تستدعى است دام

التقنيات الحديثة في حين أن ما تقدم التكنولوجيا الحديثة أ بحت العولمة والتغطية
ال حفية تمثل دو اًر هاماً في جما المعلومات المتعلقة باألزمة.
ويتفق هذه النتائج ما دراسة " "Durham Frankا 4111م) ا  )49والتي
تو لت إلى تعامل ال حب ما الن بة عند حدوث األزمة يلعب دو اًر هاماً في أداء

ال حب ا قت ادية في تغطيتها ل زمة.
ا
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2/6/6/2االمحوىااالولاأسعليباإخاىةااالزمةا أسهوبااالحتواء) ا
جخولا  )61ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاالستجعبعتاالعينةا( االمحوىاالثعلثا(ىفم ا
أسهوبااالحتواء)االستمعىةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمة ا
لهىيعضةابخولةابعل ويت ن= )659ا
ما
2
1
3
4
5
6

الخىجةا النسبها

العبعىات ا
تحصىااألزمةا( انلعقامحخوخاخاطلاالمنظمةاحتماالاتنتشىا.

المقخىة ا المئويها ا

التىتيب ا

561

15412

2ا

546

15452

5ا

142

91492

تقوم ااإلخاىة ابعلعمل افهم انشى االشعئععت اوالمبعلغعت ا( االحخيث افنا
األزمةاحتماالاتتفعقما
ألعلباقيعخاتاصعنع ااألزمةابتوحيخاملعلب ماالحتواءااألزمةا.

245

21411

556

19426

166

19422

المجموع ا

2221

5551

اأثنعءاحخوثااألزمةايتماتجميخااألازمةافنخاالمىحهةاالت اوصهتاإلي ع.
تحخيخ االج عت االمسببة الالزمة ا( االمنظمة اويتم االتفعوض امع ما
الحتواءااألزمةالهوصولاإلماحلامنعسبالهطىوجامنااألزمةا.
ةامناقبل ااإلخاىة االعهيعامناأجلاإ(قعخااألزمة اقوت عا
توجخاضغوطامؤثى
َ
ومناثماالسيلىةافهي عا.
َ

ا
6ا
ا

1ا
2ا
4ا

يتضحامناالجخولاالسعبقا )61اأن النسـبة المئويـة سـتجابات عينـة البحـث فـي
المحور الثالث فرعى ( أسلوب ا حتـواء) سـتمارة إدارة األزمـات الريا ـية دا ـل مـديريات

الشــباب والريا ــة ب ــعيد م ــر تراوحــت مــا بــين ( ،)%11314 :%41388بينمــا كانــت
النسبة المئوية لمجموع المحور .%5538

ويت ــح مــن الجــدول ( )21أن المحــور الثالــث فرعــى وهــو ( أسددهوبااالحت دواء) أن

أعلى عبارة ( )3تحديد الجهـات المسـببة ل زمـة فـي المنظمـة ويـتم التفـاوض معهـم حتـواء

األزمة للو ول إلى حل مناسب لل روج من األزمة ،جاءت بدرجـه مقـدرة ( ،)713و نسـبه
مئوي ــة ( )11314وكان ــت ه ــذه العب ــارة أكث ــر إيجابي ــة ل ــدد عين ــة البح ــث حي ــث ي ــتم تحدي ــد
ل تكوين فريق يكون ملماً بأبعاد األزمة
الجهات المسببة ل زمات والتفاوض معهم من
ولديه برة ومهارات في التحليل والتفكير والتركيز على التحديد الدقيق ل زمةا .ا
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ويرد الباحث أن شعور بعض المدراء أن التفاوض ما مسببي األزمة قد يفقدهم

قوتهم المستقبلية أو أن يقوموا بأزمات مشابهه في المستقبل لذل

بد من تحديد الجهات

المسببة ل زمة حتى يمكن احتواءها بشكل علمي .ا

قبل اإلدارة العليا من أجل
بينما ح لت أقل عبارة ( )4توجد غوط مؤثرة من َ
ثم السيطرة عليها ،جاءت بدرجة مقدرة ( ،)315و نسبة مئوية
إفقاد األزمة قوتها ومن َ

( ) 41388وح لت هذه العبارة على درجة أقل لدد عينه البحث حيث

توجد

غوط

من قبلُ المدراء إلفقاد األزمة قوتها نتيجة عدم التأهيل المهني واإلدارو حيث بد من
ثم السيطرة عليها .
تواجد المدير فور وقوع األزمة للحد من انتشارها ومن ً
ويتفق هذه النتائج ما خىاسة ا" "Barton, lauenceا  )6996ا  )41اوالتي

تو لت إلى أن طة إدارة األزمات يمكن أن تكون أحسن م در لدد المديرين إلى
جانب تحديث المعلومات المجمعة وأهمية استجابة فورية و ادقه ألجهزة اإلع م طوال
فترة األزمة ألنه غالبا ما يتم عند طريقها للتقييم والحكم على جهود المنظمة أثناء األزمة

وبعد ال روج منها .

المحوىاالثعن :ااستىاتيجيةاالوقعيةامنااالزمةا :ا
جخولا  )66ا
الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاالستجعبعتاالعينةا( االمح اوىاالثعن ا
الستمعىةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضة ا
بخولةابعل ويت ن= )659ا
ما

العبددددددددددعىات ا

2

أثنعء احخوث ااألزمة ايتم امىاجعه امخى ا(عفهية االنظم االمستطخمة ا( ا
اإلفخاخاوالتطليطالمواج هااألزمةا.
تعتبىااالستععنةابعل واخىاالمتطصصةاوقتاحخوثااألزمة امناأهم افواملا
الوقعيةامنااألزمةاوالحخامناانتشعىهعاخاطلاالمنظمةا.
تحخخ اأسعليب االتوجيه اوالمتعبعة التحسين اوالوقعية امن ااألزمة اوالحخ امنا
ت ىاىهع.
ت تشفاإشعىاتااإلنذاىاالمبكىابصوىةاسىيعةاو(ععلةاوقتاحخوثااألزمةا
.
تعتبىاالواقعيةامناأهمااألهخافاالطعصةالهوقعيةامنااألزمةا.

1
3
4
5
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الخىجةا النسبةا التىتيب ا
المقخىة ا المئوية ا
546

15452

119

11411

511

12411

541

11449

142

91492

ا
5ا
ا
4ا
ا
1ا
ا
2ا
6ا
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6
7

يتماتنميةاالوف ابأهميةاالوقعيةامنااألزمعتالضمعناسالمةاوسيىاالعملا
خاطلاالمنظمة.
مناالممكنااتطعذاقىاىاوقعئ المنعاحخوثااألزمة اإذا اأ خت اوجوخاإشعىاتا
اإلنذاىاالمبكى.

مجموعاالمحوى ا

216

21411

545

11412

11461 2192

ا

ا
1ا
2ا

ا

يت ح من الجدول السابق ( )22أن النسبة المئوية ستجابات عينة البحث في المحور

الثــاني ســتمارة إدارة األزمــات الريا ــية دا ــل مــديريات الشــباب والريا ــة ب ــعيد م ــر
تراوح ــت م ــا ب ــين ( ،)%11314 :%37386بينم ــا كان ــت النس ــبة المئوي ــة لمجم ــوع المح ــور
.%68326

ويت ح من الجدول ( )22أن المحور الثـاني ( إسدتىاتيجيةاالوقعيدةامدنااألزمدعت )

أن أعلــى عبــارة ( )5تعتبــر الواقعيــة مــن أهــم األهــداف ال ا ــة للوقايــة مــن األزمــة ،جــاءت
بدرجه مقدرة ( ،)713و نسبه مئوية ( )11314وكانت هذه العبـارة أكثـر إيجابيـة لـدد عينـة
البحث حيث من أهم أهداف الوقاية من األزمات هي ا عتراف بواقعية األزمة حتى يمكـن

التغلب عليها من

ل دراسة أبعادها ا يجابية والسلبية .

ويــرد الباحــث بــد مــن التعامــل مــا األزمــة بدرجــة عاليــة مــن الواقعيــة حتــى يمكــن

ثم ا ستعداد لها والتعامل معها بدقه عالية .
دراسة األزمة والتعريب بأنواعها وتأثيرها ومن ً
ويتفــق هــذه النتــائج مــا د ارســة "فبددخاالم ددخىافهددماا سددلا 4112ما)ا  )62والتــي
تو ــلت إل ــى أ ن الغالبي ــة العظم ــى م ــن األندي ــة الريا ــية بمملك ــة البحـ ـرين ق ــد تعر ــت

لبعض األزمات سواء من النوع اإلدارو أو المالي أو كليهما وان األزمـات اإلداريـة بنوعيهـا
قــد أثــرت فــي أع ــاء مجلــس اإلدارة ،وان الغالبيــة العظمــى مــن األنديــة الريا ــية بمملكــة
البح ـ ـرين غيـ ــر مسـ ــتعدة إلدارة األزمـ ــات و يوجـ ــد إلدارتهـ ــا أو تنظـ ــيم معـ ــين يتعامـ ــل مـ ــا

األزمات والتدريب عليها .

بينمـا ح ــلت أقــل عبــارة ( )6يـتم تنميــة الــوعي بأهميــة الوقايـة مــن األزمــات ل ــمان

س مة وسير العمل دا ـل المنظمـة.جاءت بدرجـة مقـدرة ( ،)312و نسـبة مئويـة ()37386
وح ــلت هــذه العبــارة علــى درجــة أقــل لــدد عينــه البحــث حيــث يــرون أن
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وتوعيــة ل زمــات التــي قــد تحــدث دا ــل مــديريات الشــباب والريا ــة ب ــعيد م ــر والتــي

تعوق سير العملا.

ويــرد الباح ــث أن ذلـ ـ يرج ــا إل ــى أن الم ــدراء

يعرف ــون م ــا يكف ــى م ــن المعلوم ــات

والبيانات و توجد برامج تنمية وتدريب للعاملين لرفا مستواهم المهني واإلداروا .ا

Reillyا"ا 6991م)ا )41اوالتــي أو ــحت أن

وتتفــق هــذه النتــائج مــا د ارســة "

المديرين يرون أن شركاتهم تسـتهين باإلعـداد ل زمـة واغلـبهم أو ـحوا انـه مـا يعرفـون مـا
يكفى من طا إدارة األزمات بشركاتهم .

المحوىاالثعلثاكيفيةااالستفعخةامنااالزمة :ا

جخولا )64

الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاالستجعبعتاالعينةا( االمحوىاالثعلث ا

الستمعىةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويت
ن= )659ا

ما

الخىجةا النسبةا التىتيب ا

العبعىات ا

المقخىة ا المئوية ا

 6ا افنخاحخوثااألزمة ا يتمااالتصعلابيناالععمهينابعالتصعلاغيىاالهفظ اكمتغيىاتا
الوجهاواإليمعءاتابيناالععمهينابعلمنظمة.

 4ا يكون ااالتصعلاالععمابيناالععمهينابعلمنظمةامناطاللاالشكلاالطلعب امناقعئخا
الفىيقاإلماالمىؤوسين.

 2ا يوجخامىكزاتوثيقالهمعهومعتاوالبيعنعتاالمتعهقةابعألزمةاحتمايس لامواج ت ع.
 2ا يتم ااالتصعل ابين االععمهين اخاطل االمنظمة ا( اكل ااتصعل اجمعف التبعخلا
المعهومعتا.

515

12454

115

12496

6ا

412

22411

1ا

512

12441

 5ا ا تنفيذ ااألفمعل االالزمة اأثنعء احخوث ااألزمة ا( امىاحل امطتهفة احتم ايس لا
مواج ت ع.

 1ا يكون ااالتصعل اأثنعء احخوث ااألزمة اىاسيع امن االمعنم ابعتطعذ االقىاى اإلما
المىؤوسينا.
 1ا أتبنم اسيعسة االبعب االفتوح ا( ا االتصعالت االخاطهية اوالطعىجية ا اأثنعء احخوثا
األزمةا.

مجموعاالمحوى ا

111

ا

5ا
ا

ا

1ا
ا

112

12421

525

11421

4ا
ا

515

2ا
ا

12454

2ا

15451 2129

ا
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يت ــح مــن الجــدول الســابق ( )21أن النســبة المئويــة ســتجابات عينــة البحــث فــي

المحور الثالث سـتمارة إدارة األزمـات الريا ـية دا ـل مـديريات الشـباب والريا ـة ب ـعيد
م ــر تراوح ــت م ــا ب ــين ( ،)%84312 :%33318بينم ــا كان ــت النس ــبة المئوي ــة لمجم ــوع
المحور .%65357

ويت ــح مــن الجــدول ( )21أن المحــور الثالــث ( أخواتااالتصددعلا(ددد ااألزمدددة) أن

أعلــى عبــارة ( )1يكــون ا ت ــال العــام بــين العــاملين بالمنظمــة مــن ـ ل الشــكل ال طــابي
مــن قائــد الفريــق إلــى المرؤوســين ،جــاءت بدرجــه مقــدرة ( ،)675و نســبه مئويــة ()84312
وكانــت هــذه العبــارة أكثــر إيجابيــة لــدد عينــة البحــث حيــث يــرون أن ا ت ــال بــين الفريــق

يكون بالشكل ال طابي وكذل تداول المعلومات والبيانات.

ويرد الباحث أن ا ت ال في الشكل ال طابي يمكن أن يكون أحسن م در لدد

المدراء والتي تل ص أنشطة المؤسسة فـي شـكل طابـات مـن الـرئيس أو قائـد الفريـق إلـى
المرؤوسين .

وتتفــق هــذه النتــائج مــا د ارســة "Barton ,lauenceا" 6996ما)ا  )41والتــي

أو ــحت التعــرف علــى دور المــدير فــي مواجهــة األزمــات فــي التقيــيم والحكــم علــى جهــود
المنظمة أثناء األزمة وبعد ال روج منها .

بينما ح لت أقل عبارة ( )3يوجد مركز توثيق للمعلومات والبيانـات المتعلقـة باألزمـة

حتى يسهل مواجهتها ،جاءت بدرجة مقدرة ( ،)163و نسبة مئوية ( )33318وح لت هذه

العبارة على درجة أقل لدد عينه البحث حيث يرون أن مديريات الشباب والريا ة ب ـعيد

م ر بها لل في توثيق المعلومات والبيانات .

ويــرد الباحــث أن ح ــول تل ـ العبــارة علــى اقــل نســبة نتيجــة عــدم تطــوير وتحــديث

مراكز توثيـق المعلومـات والبيانـات المتعلقـة باألزمـات وانـه بـد مـن بنـاء طـا اسـتراتيجيه
لمواجهه األزمات عن طريق توفير وسـائل ا ت ـال اآلمنـة والمتطـورة حتـى يمكـن السـيطرة

على األزمات الم تلفة .
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وتتفق هذه النتائج ما دراسة " Millar an ,Smith Larryا"ا(1111م ) ()32
والتي أو حت بو ا طة إستراتيجية لمواجهه أنواع من األزمات هي األزمات المفاجئة

والغير مألوفة والمتكررة والمتطورة .

االزمةا :ا
المحوىاالىابعاأخواتااالتصعلا( ا ا

جخولا  )62ا

الخىجةاالمقخىةاوالنسبةاالمئويةاالستجعبعتاالعينةا( االمحوىاالىابع ا

الستمعىةاإخاىةااألزمعتاالىيعضيةالخىامخيىعاال يئةاالععمةالهىيعضةابخولةابعل ويت
ن= )659ا

ما

الخىجةا النسبةا التىتيب ا

العبعىات ا

المقخىة ا المئوية ا

2

تفحصاجوانبااألزمةا(حصعًاجيخاًابحيثايمكنااالستفعخةامن عاإلماأقصمامخىا

1

تستطخماالوسعئلاالت نولوجيةاالحخيثةاوالمبت ىةا( احلااألزمعتاالت اتحخثا

3

تمثلاقخىاتاوم عىاتاالقعئمينابمواج هااألزمةاأهميةاكبىىا( االسيلىةافهما

4

يمكنااالست فعخةامنااألزمةامناطاللااالستفعخةامناايجعبيت عاوتجنباسهبيعت ع.

5

تعتبىااالنتقعخاتاالت اتوجهامناوسعئلااإلفالمابمثعبةااقتىاحعتاتسعهما( احلا

6

يتماتحسينااألخاءاوتلويىاأسعليباتطليطاوافخاخالالزمةاخاطلاالمنظمة.

7

ال تعهمامنااألطلعءاوالخىوساالمستفعخةاخاطلاالمنظمةا.

8

ت ىاىاحخوثااألزمةاخاطلاالمنظمةايعنماأناالقعئمابعتطعذاالقىاىالمايتبعاأسهوبا

ممكنا.

خاطلاالمنظمةا
األزمةا.

األزمةا.

فهم الحه عا.

مجموعاالمحوى ا

ا

199

11494

2ا

412

22411

1ا

166

19422

4ا

129

16412

565

12411

259

25461

516

12414

146

91419

 19421 2261ا

ا
ا

2ا
ا

5ا
1ا
1ا
ا

6ا

ا

يت ــح مــن الجــدول الســابق ( )23أن النســبة المئويــة ســتجابات عينــة البحـث فــي

المحــور ال اربــا ســتمارة إدارة األزمــات الريا ــية دا ــل مــديريات الشــباب والريا ــة ب ــعيد
م ــر تراوح ــت م ــا ب ــين ( ،)%11361 :%33318بينم ــا كان ــت النس ــبة المئوي ــة لمجم ــوع
المحور .%61347
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ويت ــح مــن الجــدول ( )23أن المحــور ال اربــا ( كيفيددةااالسددتفعخةامددنااألزمددة ) أن
أعلى عبارة ( )8تكرار حـدوث األزمـة دا ـل المنظمـة يعنـى أن القـائم بات ـاذ القـرار لـم يتبـا

أســلوب علمــي لحلهــا ،جــاءت بدرجــه مقــدرة ( ،)712و نســبه مئويــة ( )11361وكانــت هــذه

العب ــارة أكث ــر إيجابي ــة ل ــدد عين ــة البح ــث حي ــث ي ــرون أن تكـ ـرار ح ــدوث األزم ــات دا ــل

مــديريات الشــباب والريا ـة ب ــعيد م ــر نتيجــة عــدم ا ســتفادة مــن األزمــات الســابقة وان
القائم بالتعامل ما األزمات لم يتبا أسلوب علمي ودقيق في حلها .

وي ــرد الباح ــث أن ح ــول تلـ ـ العب ــارة عل ــى اق ــل نس ــبة نتيج ــة ع ــدم وج ــود نم ــاذج

إرشادية في كيفية التعامل ما األزمات الم تلفة .

وتتفق هذه النتائج مـا خىاسةا"اوجيهامحمخاندخاا" 4111ما)ا  )45والتـي اسـتهدفت

ت ميم بعض النماذج لمواجهة األزمات الريا ية المتوقا حدوثها في م ر وتو لت إلى

أن األزمات المتوقا حدوثها في م ر هي شغب الم عب وانكسار الريا ـة فـي المـدارس
وعدم عزف الس م الوطني لم ر لمدة  15سنة حتى سيدنى 1111م .

بينما ح لت أقل عبارة (" )1تست دم الوسائل التكنولوجية الحديثة والمبتكرة في حـل

األزمـ ــات التـ ــي تحـ ــدث دا ـ ــل المنظمـ ــة" ،جـ ــاءت بدرجـ ــة مقـ ــدرة ( ،)163و نسـ ــبة مئويـ ــة

( )33318وح لت هذه العبارة على درجة أقل لدد عينه البحـث حيـث يـرون أن مـديريات
الشباب والريا ة ب عيد م ر تتعامل ما األزمات بطرق تقليدية وروتينية
احتواء األزمات بل تزيد من انتشارهاا.

وي ــرد الباح ــث

تساعد على

ــرورة وج ــود أجهـ ـزة نظ ــم اإلن ــذار المبك ــر دا ــل م ــديريات الش ــباب

والريا ة ب عيد م ر وا ستشعار بها قبل حدوثها حتى يمكن تجنب سلبياتها وا سـتفادة
من ايجابيتها .

وتتفق هذه النتائج ما د ارسـة "افزتافهمابدىينا" 4166ما)ا  )65والتـي أو ـحت

و ا نموذج مقترح لنظم اإلنذار المبكر ل تحاد الم رو أللعاب القود .

116

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

االستطالصعتا :ا
 -1محدوديــة قــدرة المــديرين فــي التعامــل مــا األزمــات التــي ت ـواجههم فــى الهيئــة العامــة
للريا ة بدولة بالكويت .

 -1عدم استفادة المديرين من األزمات السابقة األمر الذو يؤدد إلى تكرارها نتيجة عدم
ات اذ قرار حازم فيها .

 -1عدم وجود قاعدة بيانات فى الهيئة العامـة للريا ـة بدولـة بالكويـت األمـر الـذو أدد
إلى عدم معرفة المديرين باألزمات الم تلفة .

 -1عدم وجود تنسيق بين جهود العاملين فى الهيئة العامة للريا ة بدولة بالكويت و ين
الجهــات والهيئــات الم تلفــة والتــي يمكــن ا ســتفادة منهــا فــي الســيطرة علــى األزمــات

الم تلفة.

 -1عدم وجود دورات تدريبية لمديرو المـديريات ومـديرو اإلدارات الم تلفـة والتـي تتعلـق
بالت طيا ا ستراتيجي لما لها مـن أهميـة با رتقـاء بالعمليـة اإلداريـة وكيفيـة مواجهـه

األزمات الم تلفة .

التوصددديعت:ا ا
 -1وج ــود قاع ــدة بيان ــات ف ــى الهيئ ــة العام ــة للريا ــة بدول ــة بالكوي ــت .ي ــتم م ــن

له ــا

التعرف على المعلومات التي يمكن تزيد من فاعلية ات اذ القرار بتل المديريات .

 -1العمــل علــى ح ــر األزمــات المتوقــا حــدوثها فــي الحا ــر والمســتقبل والعمــل علــى
دراستها وو ا بدائل للحلول المناسبة .

 -1تزويد كل مـدير بـدليل يت ـمن جميـا أنـواع األزمـات التـي قـد تحـدث وكيفيـة التعامـل
معها بفاعلية ودقه في األداء .

-1

ــرورة التقي ــيم والمراجع ــة الدوري ــة ل ط ــا إدارة األزم ــات وا تباره ــا تح ــت ظ ــروف

مشابهه لحا ت األزمات الم تلفة .

 -1أنشاء قسم ي تص بالدارة األزمات فى الهيئة العامة للريا ة بدولـة بالكويـت .وكـذل
إنشاء فريق إلدارة األزمات ويكون تحت إشراف مدير المديرية .
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أوالًا:االمىاجدعابعلهغةاالعىبيدةا:ا ا

املـــراجــــع

 -6إبىاهيم امحموخ افبخ االمقصوخ احسن ااحمخ االشع(ع  :ا" االموسوعة العلمية لإلدارة
الريا ية ،منشاة المعارف2111 ،م.
 -4أحمخاجمعلافزاالخين ا:ا"اإدارة األزمة في الحدث اإلرهابي "،أكاديمية نايب العر ية
للعلوم األمنية ،الرياض2111،ما.
 -2أحمخ امحمخ اطعلى فهم ا( م األبيك ا ":االقياس في المجال الريا ي" ،ط ،4دار
الفكر الحديث ،القاهرة2116 ،م .
 -2أحمخامحمخ اغنيما":امدا ل إداريه معا رة لتحديث المنظمات" ،المكتبة الع رية،
القاهرة1124 ،م .
 -5إسمعفيلاحعمخافثمعنا:ا"اإدارة األزمات الريا ية " ،مركز الكتاب للنشر ،القاهرة،
2118م.
 -1إسمعفيل امحمخ االسيخ ":انظم المعلومات ت اذ الق اررات اإلدارية" ،المكتب العر ي
الحديث للطباعة والنشر ،القاهرة ،ب.ت.
 -1أشىف امحموخ االعجيهم ا :ا" ااألزمات ا قت ادية في الهيئات الريا ية األهلية"،
رسالة دكتوراه ،كلية التر ية الريا ية للبنين ،جامعه حلوان ،القاهرة،
1114م .
 -1أمين اأنوى االطولم اوآطىون ا ":ادائرة المعارف الريا ية وعلوم التر ية البدنية
والريا ة " ،دار الفكر العر ي ،القاهرة2117 ،م ا
 -9جمعلامحمخافهم ا":االحديث في اإلدارة الريا ية" ،دار الفكر العر ي ،طبعة مزيدة
ومنقحة1111،م .
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 -61سميى افبخ االحميخ افهم ا ":اإدارة الهيئات الريا ية" ،جامعه اإلسكندرية ،منشاة
المعارف2111 ،م .
 -66سيخ اال واىى اسيخ ا :ا" االموجز في إدارة األزمات" ،دا ل الجيل للطباعة ،القاهرة
2118،م.
 -64فبعس اىشخع االعمعوى ا":إدارة األزمات في عالم متغير" ،مركز األهرام للترجمة
والنشر ،القاهرة2113 ،م .
 -62فبخ االىحمن االعنزى ا :ا" ادور الجهاز اإلدارو في األزمات" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية ا قت اد والعلوم السياسية ،جامعه القاهرة1111 ،م .
 -62فبخاالم خعافهماا سلا:ا"اواقا إدارة بعض األزمات اإلدارية في األندية الريا ية
بمملكة البحرين" ،رسالة ماجستير ،كلية التر ية الريا ية ،جامعه
البحرين1113 ،م .
 -65فزت افهم ابىين ا ":انموذج مقترح لنظم اإلنذار المبكر إلدارة األزمات الريا ية
با تحاد الم رو األلعاب القود" ،رسالة ماجستير ،كلية التر ية
الريا ية ،جامعة أسيوط1122 ،م .
 -61فالء االخين افبخ االغنم امحموخ ا ":اإدارة المنظمات" ،دار

فاء للنشر والتوزيا،

عمان1122 ،م .
 -61فمىوامحمخاإبىاهيما ":اإدارة األزمات المتكررة في بعض الريا ات المائية" ،مجلة
كلية التر ية الريا ية للبنين ،اإلسكندرية 1115 ،م.
( -61عىوقاالسيخافثمعن:ا"التفاوض وادارة األزمات" ،دار األمين ،القاهرة1114،م.
( -69ىيخاكوىتلاوآطىونا":اا ت ال وات اذ الق اررات" ،مركز كنوز المعرفة العلمية للنشر
والتوزيا ،األردن1122 ،م.ا
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 -41مبعىك ابن اسعوخ ابن امحمخ ا ":ادور نظم المعلومات اإلدارية في ات اذ القرار أثناء
األزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود" ،مذكرة مقدمة استكما
لمتطلبات الح ول على درجة الماجستير في العلوم اإلدارية ،جامعه
نايب العر ية للعلوم األمنية ،الرياض1121 ،م .
 -46محمخ افبخ االعظيم امحموخ ا :ا" ا طة مقترحه إلدارة المؤسسات الريا ية وفقا
لألهداف التسويقية ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كلية التر ية الريا ية،
جامعه أسيوط1116 ،م .
 -44مخن افبخا القعخى افالقم ا ":ادراسة تحليلية للوظائب والمقررات اإلدارية" ،ط،1
تهامة ،جدة2118 ،م .
 -42ممخوحازيخاناأحمخ":اتقييم األداء ومواجهه األزمات" مجموعه النيل العر ية ،القاهرة،
1113م.
 -42نجالء ا(تح ااحمخ ا ":نموذج مقترح إلدارة األزمات العروض الريا ية" ،رسالة
ماجستير ،كلية التر ية الريا ية ،جامعه أسيوط 1117 ،م .
 -45وجيه امحمخ انخا ا ":ات ميم بعض النماذج ل ستعداد لمواجهه األزمات الريا ية
المتوقعة في م ر" ،رسالة دكتوراه ،غير منشورة ،كلية التر ية الريا ية
للبنين ،جامعه حلوان1114 ،م .
 -41والء اأحمخ االسيخ اأبو ااإلسععخ :االع قة بين تفويض السلطة وفاعلية ات اذ القرار
وأثرها على األداء الوظيفي لدد العاملين با تحاد الم رو للكرة
الطائرة ،رسالة ماجستير ،كلية التر ية الريا ية جامعة أسيوط،
1124م.
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